જ્ઞાન વરયતા બાગ-૩
1. રશન્દી વારશત્મજગતભાાં ‘ કરભ કા સવાશી’ તયીકે જાણીતા વારશત્મકાય કણ છે ?
(A) પ્રેભચાંદ

(B) ભૈથીરીળયણ ગપ્ુ ત

(C) ભશાલીયપ્રવાદ દ્વિલેદી

(D) યાભધાયીસવશ ‘રદનકય’

2. આઈવીવી અન્ડય-૧૯ લર્લડડ ક ૨૦૧૮ કમા દે ળભાાં મજાઈ યહ્ય છે ?
(A) વાઉથ આરિકા

(B) લેસ્ટ ઇન્ડીઝ

ુ ીરેન્ડ
(C) ન્યઝ

(D) ઇંગ્રેન્ડ

(C) ૨૬ નલેમ્ફય

(D) ૨૫ રડવેમ્ફય

3. યાષ્ટ્રીમ ભતદાન રદલવ ક્યાયે ઉજલામ છે ?
ુ યી
(A) ૨૫ જાન્યઆ

ુ યી
(B) ૨૫ પેબ્રઆ

ુ ી શદ્દા ય યશેનાયા બાજના પ્રથભ મખ્
ુ મભાંત્રી કણ છે ?
4. દે ળભાાં ૧૪ લડ સધ
(A) સળલયાજસવિંશ ચોશાણ

(B) યભણસવિંશ

(C) લસધ
ાંુ યાયાજ સવિંસધમા (D)

ુ સ્કાય 2017થી વન્ભાસનત કયલાભાાં આવ્મ છે . તે ક્યા
5. ભશમ્ભદ અર જન્ડી (16 )ને આંતયાડ ષ્ટ્રીમ ફાળાાંસત ય
દે ળન લતની છે ?
(A) ઇઝયામેર

(B) ફાાંગ્રાદે ળ

(C) વીરયમા

(D) દક્ષિણ કરયમા

(C) અભેયીકા

(D) ારકસ્તાન

6. કમ દે ળ વર્લપય ડામકવાઈડન ાંુ વોથી લધાયે ઉત્વર્જન કયે છે ?
(A) બાયત

(B) ઓસ્ટેક્ષરમા

7. રકસપ્રમ અક્ષબનેતા ળળીક ૂયને ક્યા લડભાાં દાદાવાશેફ પાકે એલડડ એનામત કયલાભાાં આલેર છે ?
(A) ૨૦૧૪

(B) ૨૦૧૫

(C) ૨૦૧૬

(D) ૨૦૧૭

ુ મ ચટ
8. દે ળના મખ્
ાં ૂ ણી કસભળનય તયીકે કની સનયક્ુ તત કયલાભાાં આલી છે ?
(A) ઓભપ્રકાળ યાલત

(B) અચરકુ ભાય જ્મસત

(C) નવીભઝૈદી

(D) લયે ળ સવિંશા

9. બાયતના ક્યા યાજ્મભાાં વોપ્રથભ ગ્રીન યસુ નલસવિટીની સ્થાના કયલાભાાં આલી છે ?
(A) આંધ્રપ્રદે ળ

(B) સિભ ફાંગા

(C) ઉત્તયપ્રદે ળ

(D) ભધ્મપ્રદે ળ

ુ યાતભાાં તખ્તેશ્વય ભશાદે લન ાંુ ભાંરદય કમા ળશેયભાાં આલેરી છે ?
10. ગજ
(A) બાલનગય

(B) જાભનગય

(C) જુનાગઢ

(D) યાજકટ

11. કઈ પ્રજ્ઞાચક્ષુ સ્લીભય લર્લડડ ક્સ્લસભિંગ ચેક્મ્મનળીભાાં ગર્લડ ભેડર જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ એથ્રેટ ફની.
(A) કાં ચનભારા ાાંડે

(B) કાં ચનગોયી ાંડયા

(C) કૈ રાળ ાંડયા

(D) કરકરા ાાંડે

ુ ા 31 લડના વેફાસ્ટીમાન કુ ત્વના ક્યા દે ળના પ્રમખ
ુ તયીકે કભાન વાંબાી છે ?
12. સલશ્વના વોથી યલ
(A) ઓસ્ટેક્ષરમા

(B) ઓસ્ટ્સ્રમા

(C) વીરયમા

(D) નાઈઝીયીમા

ુ ાફન છડ’ ગીતના યચસમતા કણ શતા ?
13. ‘ ભશે નઘટ ય નાંદરાર છે ડ ગમ યે , વાહ્યફ ભાય ગર
ુ ાથ બ્રહ્મબટ્ટ
(A) યઘન

(B) યાજેન્ર ળાશ

(C) ઝલેયચાંદ ભેઘાણી

(D) યભેળ કઠાયી

14. ક્યા યાજ્મભાાં દીવ્માાંગ ભાટે પ્રથભ આઈટીઆઈ વાંસ્થાન સળરાન્માવ કયલાભાાં આવ્મ ?
(A) .ફાંગા

(B) આવાભ

ુ યાત
(C) ગજ

(D) ભધ્મપ્રદે ળ

15. બાયતના ડીએનએ ટેસ્ટના જનક કને ભાનલાભાાં આલે છે ?
(A) ગસલિંદ ખયુ ાના

(B) ડૉ.રારજીસવિંશ

(C) ડૉ.ાંકજ દે વાઈ

(D) એક ણ નરશ

(C) અધડભાગધી

(D) ારી

ુ ે રકને કઈ બાાભાાં ઉદે ળ આપ્મ શત ?
16. ગોતભ બદ્ધ
(A) વાંસ્કૃત

(B) રશન્દી

ુ ભેન્ટ ઓપ ઈન્ડીમા’ સ્ુ તકના રેખક કણ શતા ?
17. સ્લતાંત્રતા વાંગ્રાભ દયસભમાન પ્રકાસળત ‘ રિડભ મલ
ુ ા
(A) યાભચાંર ગશ

(B) ક્ષફીનચાંર

(C) નગે ન્્નાથ ગપ્ુ તા

(D) ડૉ.તાયાચાંદ

ુ યાતના ક્યા જજર્લરાભાાં સ્ત્રીઓન વાિયતા દય વોથી લધાયે છે ?
18. ગજ
(A) ભશેવાણા

(B) અભદાલાદ

(C) સયુ ત

(D) બાલનગય

(C) અજમ દે લગણ

(D) સપ્રમાંકા ચયા

19. જીએવટીના બ્રાન્ડ એમ્ફેવેડય કને ફનાલલાભાાં આવ્મા છે ?
(A) અસભતાબ ફચ્ચન

(B) વક્ષચન તેંદુરકય

20. કેન્ર વયકાયના રીર તરાક ડ્રાફ્ટ ક્ષફરને ક્યા યાજમએ વોપ્રથભ ભાંજુય કયું ુ છે ?
(A) ઉત્તયપ્રદે ળ

(B) ભધ્મપ્રદે ળ

ુ યાત
(C) ગજ

(D) ભશાયાષ્ટ્ર

ુ ’ કામડક્રભ ળેના ભાટે રન્ચ કયલાભાાં આવ્મ છે ?
21. કેન્ર વયકાય િાયા ‘ તીવ્ર સભળન ઇન્રધન
ુ લણી
(A) ડીજીટર ચક

(B) લીજીકયણ

(C) યવીકયણ

(D) એકણ નરશ

22. આઈવીવી અન્ડય-૧૯ લર્લડડ ક ટુનાડ ભેન્ટભાાં બાયતીમ ટીભના કપ્તાન તયીકે કની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે ?
(A)  ૃથ્લી ળ

(B) ભનજત કારયા

(C) રશિંભાાંશ ુ યાણા

(D) અક્ષબેક ળભાડ

(C) કેયાટીન

(D) વેકયે ટીન

23. ભનષ્ટ્ુ મના લાભાાં કય ાંુ પ્રટીન શમ છે ?
(A) ઓભેગા

(B)

એન્કીયીન

24. ડીવે-૨૦૧૭ભાાં એસળમન એયગન ચેક્મ્મનળી ક્યા દે ળભાાં મજાઈ શતી ?
(A) જભડની

(B) જાાન

(C) ઇન્ડનેસળમા

(D) ઇંગ્રેન્ડ

25. ભધ્મપ્રદે ળના કમા સ્થે ફે રદલવીમ ‘યાષ્ટ્રીમ જ વાંભેરન ળરૂ થય ાંુ શત ાંુ ?
(A) ખજુયાશ

(B)

બાર

(C) ઉજ્જૈન

(D)

ુ તયીકે કની લયણી
26. બાયતીમ ઈન્પભેળન ટેકનરજી િેત્રની વફ્ટલેય કાં ની ‘ નાવકભ’ના પ્રથભ ભરશરા પ્રમખ
કયલાભાાં આલી છે ?
(A) દે ફજની ઘ

ુ ારી
(B) એન કન્ૂ ગઝ

(C) સળપ્રા ઘ

(D) દે લર ઘ

ુ યાતના ક્યા સ્થે ફનાલલાભાાં આવ્ય ાંુ છે ?
27. િી શક્સ્ટરભાાં દે ળન ાંુ પ્રથભ ફડડ આઈવીય ુ ગજ
(A) બાલનગય

(B) સયુ ે ન્રનગય

(C) જાભનગય

(D) યાજકટ

28. કઈ મજના શેઠ દે ળના ધયીભાગોન ાંુ સનભાડ ણ કયલાભાાં આલળે ?
(A) બાયતભારા

(B) વાગયભારા

(C) વડકભારા

(D) બાયતવડક

29. દે ળન વોથી ભટ ફ્રરટિંગ વરાય ાલય પ્રાન્ટ ક્યા યાજ્મભાાં ળરૂ થમ છે ?
(A) કણાડ ટક

(B) કેયર

(C) તસભરનાડુ

(D) ભેઘારમ

(C) સભઝયભ

(D) ભધ્મપ્રદે ળ

30. વોબાગ્મ મજના ક્યા યાજ્મભાાં ળરૂ થઈ છે ?
(A) ભેઘારમ

ુ
(B) ભક્ષણય

31. રપક્કા અન્ડય-૧૭ લર્લડડ કભાાં કમ દે ળ ચેક્મ્મન ફન્મ છે ?
(A) બાયત

(B) ઇંગ્રેન્ડ

(C) બ્રાક્ષઝર

(D) જભડની

(C) ઓખી

(D) સનરભ

32. તાજેતયભાાં કેયના દરયમારકનાયે કય ાંુ લાલાઝડુાં ત્રાટક્ુાં શત ાંુ ?
(A) શાલે

(B) ઓરની

33. લડ ૨૦૧૭ભાાં સલશ્વના કમા દે ળે મગને એક યભતન દયજ્જજ આપ્મ છે ?
(A) ક્ષબ્રટન

(B) વાઉદી અયે ક્ષફમા

(C) યસળમા

(D) જાાન

ુ યાતી વારશમ અકાદભી િાયા નભડદ ારયતસક કને એનામત કયલાભાાં આવ્મ છે ?
34. ગજ
(A) યસતરાર ફયીવાગય

ુ
(B) ભાધલ યાભાનજ

ુ ીય ચોધયી
(C) યઘલ

(D) સલનદ સત્રાઠી

35. દે ળની પ્રથભ રાન્વજેન્ડય રીવ કન્સ્ટેફર ફનનાય ગાંગાકુ ભાયી કમા યાજ્મની લતની છે ?
ુ યાત
(A) ગજ

(B) યાજસ્થાન

(C) કણાડ ટક

(D) ભધ્મપ્રદે ળ

(C) જભડની

(D) ચીન

36. 23મ ાંુ જલાય ાંુ રયલતડન વાંભેરન કમા દે ળભાાં મજાય ાંુ શત ાંુ ?
(A) ક્ષબ્રટન

(B) ફેર્લજીમભ

37. બાયતીમ નોકાદની પ્રથભ ભરશરા ામરટ તયીકે કની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે ?
(A) આય.શેભરતા

ુ ાાંગી સ્લરૂ
(B) શબ

(C) રદમા સભઝાડ

(D) ગાંગાકુ ભાયી

38. સલશ્વભાાં વોથી ભટુાં ઓટભેટેડ કન્ટેઈનય ટસભિનર ક્યા દે ળભાાં ળરૂ કયલાભાાં આવ્ય ાંુ છે ?
(A) ચીન

(B) જાાન

(C) જભડની

(D) અભેયીકા

39. રકવબાના પ્રથભ ભરશરા ભશાવક્ષચલ તયીકે કની સનયક્ુ તત કયલાભાાં આલી છે ?
(A) સ્નેશરના શ્રીલાસ્તલ

(B) સ્મ ૃસત ઈયાની

(C) સનભડરા વીતાયભન (D) સષ્ટ્ુ ભા સ્લયાજ

40. 2018ભાાં બાયતના ક્યાાં યાજ્મભાાં નફેર પ્રીઝ ઇલેન્ટ મજાઈ યશી છે ?
(A) શરયમાણા

(B) આંધપ્રદે ળ

(C) ગલા

(D) યાજસ્થાન

41. ત્રણ તરાક ીરડત ભરશરાઓના જીલન ય કઈ પ્રથભ મક્ુ સ્રભ અસધકાયી ભરશરાએ ‘એ લડડ થ્રાઈવ અટડડ :
સ્તયીવ ઓન રાઈફ્વ રયમર્લટીઝ’ સ્ુ તક રખ્ય ાંુ છે ?
(A) તસ્રીભા નવયીન

(B) ળૈરીની જનભશભશાંદ

(C) યલીન તર્લશા

(D) નવીભ વઈદ

ુ વએ -૨૦૧૭ન તાજ કઈ સદ
42. સભવ ઈન્ડીમા-યએ
ાંુ યીને ભળ્મ છે ?
(A) શ્રી વૈની

(B) પ્રાચીસવિંશ

(C) પયીના

(D) કસલતા ભર્લશત્રા

ુ યાતના પ્રથભ ભરશરા મખ્
ુ મભાંત્રી શ્રીભતી આનાંદીફેન ટેરને ક્યા યાજ્મના યાજ્માર ફનાલલાભાાં આવ્મા
43. ગજ
છે ?
(A) યાજસ્થાન

(B) ભધ્મપ્રદે ળ

(C) કેય

(D) આંધ્રપ્રદે ળ

(C) સયુ ે ળ જળી

ુ ીય ચોધયી
(D) યઘલ

(C) જભડની

(D) જાાન

ુ યાતી બાાભાાં ‘ક્રવયડ’ ભશાનલરના રેખક કણ છે ?
44. ગજ
(A) કુ ન્દસનકા કારડમા

(B) લાડ અડારજા

45. સલશ્વન ાંુ પ્રથભ તયત ાંુ ળશયે ક્યા દે ળભાાં ફનાલલાભાાં આવ્ય ાંુ છે ?
(A) િાાંવ

(B) ચીન

46. ચીન ખાતે ૧૬ભાાં એસળમન ભેયેથન ચેક્મ્મનભાાં કમ બાયતીમ ખેરાડીએ ગર્લડ ભેડર જીત્મ છે ?
(A) ગી થનાતરજ

ુ ચોધયી
(B) ળગન

(C) ભીયાફાઈ ચાન ુ

(D) એકણ નરશ

47. ઇન્પવીવ કાં નીના નલા વીઈઓ તયીકે કની સનયક્ુ તત કયલાભાાં આલી છે ?
(B) યાજીલ ગપ્ુ તા

(A) વાંજમ ાયે ખ

(C) વાંજમ સભશ્રા

(D) વરીર ાયે ખ

ુ યાતી ભરશરા ઈંગ્રીળ ચેનર ાય કયનાયી પ્રથભ ભરશરા ફની છે ?
48. કઈ ગજ
(A) લાંરદતા ઘાયીમાર

(B) લાંરદતા ગમર

(C) લસનતા ગમર

(D)

ુ ીતા ઘાયીમાર
સન

ુ ીભાાં ક્યા યાજ્મભાાં ‘યવગર્લુ રા ઉત્વલ’ઉજલાળે ?
49. જીઆઇ ટેગ ભલાની ખળ
(A) કણાડ ટક

(B) સિભ ફાંગા

(C) ભધ્મપ્રદે ળ

ુ ય સવયીઝ પાઈનર ફેડસભન્ટન ટુનાડ ભેન્ટની પાઈનરભાાં
50. દુફઈ સ

(D) યાજસ્થાન

ી.લી.સવિંધ ૂને ક્યા દે ળના ખેરાડી વાભે

યાજમ થતાાં સવર્લલય ભેડરથી વાંત ભાનલ ડય શત ?
(A) ચીન

(B) ઓસ્ટેક્ષરમા

(C) જાાન

(D) બ્રાક્ષઝર

જલાફ
(1) A

(6) A

(11) A (16) D (21) C (26) A (31) B (36) C (41) C (46) A

(2) C

(7) B

(12) B

(3) A

(8) A

(13) A (18) C (23) C (28) A (33) B (38) A (43) B (48) A

(4) B

(9) B

(14) B

(5) C

(10) A (15) B

(17) D (22) A (27) C (32) C (37) B (42) A (47) D
(19) A (24) B (29) B (34) A (39) A

(44) B (49) B

(20) A (25) A (30) B (35) B (40) C

(45) A (50) C

